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DESCRIPTOR DE L’ASSIGNATURA
L’empresa com a fórmula d’estalvi de costos de transacció i les seves diferents formes
organitzatives com a solucions minimitzadores dels costos de coordinació.

PROGRAMA

RESUM TEMÀTIC
Es tracta de situar la unitat de producció, i les diferents formes que aquesta pot adoptar
dins de l'activitat econòmica general com a mecanisme de l'activitat essencial per resoldre
el problema bàsic de tot sistema econòmic.

PROGRAMA
I. Mercat i empresa com a mecanisme de coordinació.
1. Divisió del treball i necessitat de coordinació.
2. El grau de centralització del mecanisme coordinador.
3. L' empresa com element d'un sistema descentralitzat.

II. Els costos de transacció
1.
2.
3.
4.

Les imperfecccions del mercat: informació imperfecta i asimètrica.
Risc moral i selecció adversa.
Tipus de contractes: complets i incomplets.
Contracte d'ocupació i contracte d'agència.

III. La configuració de l'empresa
1.
2.
3.
4.
5.

L'assignació dels drets i de la renda residual.
La definició d'empresari.
L'empresari individual.
L'empresari col.lectiu.
La Societat anònima.

IV. La gran empresa moderna
1.
2.
3.
4.

Les característiques de la gran empresa.
La separació entre propietat i gestió.
Els mecanismes de control interns i externs.
El mercat de capitals i les OPAs.

V. L'organització interna de l'empresa.
1.
2.
3.
4.
5.

Les formules de coordinació.
L'estructura jeràrquica.
Els principis tradicionals de l'organització interna.
Participació, codeterminació i cogestió.
La empresa japonesa.

VI. Jerarquia i cooperació.
1.
2.
3.
4.
5.

Coordinació o control: una visió crítica de l'empresa capitalista.
Les expressions de dominació.
L'empresa cooperativa com a alternativa.
Els problemes d'eficiència i degeneració de la cooperativa.
Crisi econòmica i transformació d'empreses.

VII. L'empresa pública.
1.
2.
3.
4.

El sector públic com a empresari.
Raons de l'existència de les empreses públiques.
L'eficiència de les empreses públiques.
Burocràcia i multiplicitat d'objectius.

VIII. L'empresa multinacional.
1.
2.
3.
4.

Un exemple d'empresa multinacional.
La internalització de les transaccions internacionals.
Expansió vertical i horitzontal.
Empresa multinacional i poder de monopoli.

BIBLIOGRAFIA:
− Relació de publicacions d'obligada lectura entrant el seu contingut a l'examen:
•

Estan disponibles en el servei de fotocòpies:
Empresa y Mercados: La Identificación de la frontera óptima (I-II)
Empresarios y Directivos (III)
El Gobierno de la Empresa (IV)
Características de las empresas japonesas (V)
La Organización de la Empresa: Eficiencia, Incentivos y Control (V)
Participación, productividad y el entorno de la empresa (VI)
Balance de las Políticas de Privatización de Empresas Públicas en España (19851999) (VII)
Caso Unilever (VIII)

•

De venda en llibreries o disponibles a la Biblioteca:
− SERRA I RAMONEDA, A. : "L'empresa: Anàlisi econòmica". Servei de
Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona o en versió castellana:
SERRA RAMONEDA, A.: "La Empresa. Análisis económico". Ed. Labor S.A.
Barcelona, 1993.
− "Microprocesador Intel y la Revolución del Ordenador" en Gross, D. (1999)
"Historias de Forbes 16 Relatos de Empresarios", Ediciones Gestión 2000.

− Llibres recomanats de consulta
− ARRUÑADA, B. (1998): "Teoría Contractual de la Empresa". Marcial Pons:
Madrid.
− DEMSETZ, H. (1997): "La Economía de la Empresa. Siete Comentarios Críticos”,
Alianza Editorial: Madrid.
− SUAREZ SUAREZ, A. (1991): "Curso de Introducción a la Economía de la

PROVES:
Les proves es realitzaran simultàniament per tots els grups.

CONSIDERACIONS FINALS:
L'avaluació es basarà en un examen final i en la participació de l'alumne.
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